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Redactie: Cynthia van der Brugge  

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  
 
 

LAFV NIEUWSBRIEF  –  mei 2016 
 
De nieuwsbrieven staan ook op de website! 
 
 

Mededelingen van het Bestuur 

 Gespreksleiders gezocht voor plenaire clubavonden: Wie zou bij clubavonden gespreksleider 
willen zijn? Het gaat om (het plenaire deel bij) van o.a. Tafeltjesavonden, Inspiratie-avonden en de 
nieuwe werkvorm Positief – Negatief. De plenaire gesprekken moeten geleid worden, met als doel 
om reacties op te wekken, te bevorderen dat de fotograaf bruikbare feedback krijgt en niet hoeft 
te aarzelen om zijn foto's te laten zien, maar ook om op het geschikte moment naar een volgende 
foto te switchen. In die rol komt het goed van pas als je met een groep mensen om kunt gaan, 
zodat je de zaal bij het erbij kan betrekken en daarnaast geïnteresseerd bent in het bespreken van 
foto’s. Je steekt er zelf in ieder geval veel van op. Melden en informatie bij secretaris@lafv.nl. 

 Juryleden gezocht voor de Clubwedstrijd op 23 mei: Voor de Clubwedstrijd zoekt het Bestuur 2 
clubleden die samen met Monique Shaw de jury willen vormen. Juryleden kunnen niet meedoen 
met de wedstrijd, maar zij beleven zeker een leerzame avond. Heb je belangstelling om deze 
eervolle taak op je te nemen? Geef je op per e-mail aan secretaris@lafv.nl. Bij meerdere 
aanmeldingen maakt het bestuur een selectie van twee juryleden plus een reservelid. 

 Maken jullie ook een mooie foto voor de Clubwedstrijd? Zie pagina 2 van deze nieuwsbrief. 

 Het jaarlijkse clubuitje vindt plaats op zondag 12 juni. Dit 
jaar gaan we naar de tentoonstelling van Robin de Puy in 
het fotomuseum in Den Haag (zie p. 6 van deze 
nieuwsbrief). In het naastgelegen Museon is op dat 
moment de tentoonstelling Onbekende Wereld, 
indrukwekkende foto’s van National Geographic. 
Verzamelen: 14.00 uur Fotomuseum, Stadhouderslaan 43 
Den Haag. Naar keuze kan je je tijd verdelen over één of 
beide tentoonstellingen. Je kunt ook in de omgeving 
fotograferen. Vanaf 16.00 uur ontmoeten we elkaar weer in het café van het fotomuseum voor 
een drankje. Het eerste drankje is voor rekening van de club. 
Graag opgeven voor deelname (secretaris@lafv.nl), zodat we een goed beeld hebben van het 
aantal deelnemers. 

 Nieuwe leden: Erling Kristianse en Kuno Jansen.   
We hebben nu 95 leden.   

 

  

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
mailto:secretaris@lafv.nl
mailto:secretaris@lafv.nl
http://www.fotomuseumdenhaag.nl/tentoonstellingen/robin-de-puy
http://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/national-geographic-onbekende-wereld
http://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/national-geographic-onbekende-wereld
mailto:secretaris@lafv.nl
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Programma komende maanden 

Het gehele actuele jaarprogramma staat op de site. Daar worden eventuele veranderingen steeds 
bijgehouden. 
 

Mei 
 

Ma 2-mei - Vrij Werk (tafeltjesbespreking en na de pauze plenair) 

Ma 9-mei - Thema 5: Schaduw 
- Vrij Werk (plenair met moderator) 

Ma 16-mei Pinksteren, geen clubavond 

Ma 23-mei - Spreker: Monique Shaw (Stadsfotograaf van Leiden 2015-16)  
- Clubwedstrijd. "Tussen Tafellaken en Servet: de inwoners en cultuur van de 
intieme wereldstad Leiden", gejureerd door Monique en 2 LAFV-leden. 

Ma 30-mei - Presentatie WG Portret 
- Goud van oud. Leden met lange staat van dienst lichten hun (oudere) werk toe en 
creëren daar omheen de nodige discussie- en leermomenten. 

Juni   

Ma 6-jun - Presentatie WG Fotobewerken 
- Goud van oud. Leden met lange staat van dienst lichten hun (oudere) werk toe en 
creëren daar omheen de nodige discussie- en leermomenten. 

Ma 13-jun Extra Thema-avond 

Ma 20-jun Slotavond 

 

9 mei: Thema-opdracht Schaduw 

Bij het thema Schaduw kun je behalve op je technische kennis, ook een beroep doen op je creatieve 
vermogen. Een uitgelezen kans om alles uit de kast te halen, of liever gezegd, uit je camera. 
Schaduw en licht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt zowel binnen als buiten 
fotograferen. Bij gunstige weersomstandigheden, het juiste licht 
en de stand van de zon, kun je prachtige schaduwen vangen. Maar 
ook in de studio kun je met een beetje inspiratie alle kanten op.  

Ga aan de slag en doe mee! Het is de bedoeling dat je jezelf 
creatief uitdaagt en dus niet vanuit je luie stoel je archieven 
raadpleegt. Ja ja, we moeten een beetje streng zijn. Alleen verse 
foto's die je voor het thema maakt. Vergeet niet om je foto’s te 
voorzien van je eigen naam en lever ze op beamerformaat aan. 
Max 2 foto’s, vóór 7 mei, aan thema-opdracht@lafv.nl. 

 

23 mei: Clubwedstrijd 

Op 23 mei vindt de Clubwedstrijd weer plaats. Deze wordt door iemand van buiten de club gejureerd 
en daarvoor hebben we dit jaar Monique Shaw, de Stadsfotograaf van Leiden 2015-16, bereid 
gevonden. Zij doet dit samen met enkele clubleden (zie de oproep). 

Het thema van de wedstrijd is haar eigen thema als Stadsfotograaf: Tussen Tafellaken en Servet: de 
inwoners en cultuur van de intieme wereldstad Leiden. “Aan de hand van de authentieke 
bouwstenen, een mix van oud-Leidse, Nederlandse en internationale gebruiken en natuurlijk de 
bewoners ga ik op zoek naar de trots van Leiden.” 

https://www.facebook.com/Stadsfotograaf-Leiden-567648943339712/
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Je kunt dit thema op je eigen manier invullen en het contrast 
tussen metropool en provinciestad zoeken in de mensen, de 
cultuur, het stadsbeeld of hoe je maar wilt. Op deze manier 
kunnen we als LAFV laten zien hoe wij dit thema zouden 
vormgeven. Een leuk experiment. 
Ieder lid kan met 1 foto meedoen. Deze foto moet afgedrukt 
en gemonteerd worden in een passe-partout van 40x50 cm. 
Inleveren kan alleen op 23 mei uiterlijk om 19.45 in de kleine 
zaal. De naam van de fotograaf mag niet op voor- of 
achterkant worden vermeld. 

Hoe Monique het thema zelf aanpakt kun je iedere vrijdag in het Leidsch Dagblad en op Facebook zien 
(ook zonder account zichtbaar). 

 
 
Oproep: Reisfoto's voor tentoonstelling in restaurant De Kleine Wereld 

De LAFV is gevraagd door het restaurant de Kleine Wereld (Stationsplein Leiden) een tentoonstelling 
op een wand te maken. Het restaurant heeft een menukaart waarop op gerechten staan uit 
verschillende delen van de wereld. 
De tentoonstelling zal bestaan uit 4 60x90 cm lijsten,  3 50x70 lijsten en 1 
60x60 lijst. Het thema van de tentoonstelling zal zijn reisfotografie. Hierbij 
vind je een impressie van de wand waarop de foto’s zullen komen te hangen. 

De kosten van de lijsten, de passepartouts, het afdrukken en het opplakken 
op karton zullen door het restaurant betaald worden. Er zijn dus geen kosten 
voor de fotograaf voor het mee doen aan deze tentoonstelling. En na afloop 
van de tentoonstelling krijgt de fotograaf zijn/haar foto mee naar huis. 

Nu is het verzoek aan jullie om reisfoto’s te leveren voor deze 
tentoonstelling. We willen graag foto’s die gemaakt zijn buiten Nederland.  
Het inleveren van je foto’s uit eerdere jaren is OK, recente foto’s kun je natuurlijk ook inleveren. 
Er mogen 1 of meerdere mensen op de reisfoto staan, maar het hoeft niet. 
Hou er rekening mee dat de foto’s groot worden afgedrukt; je bestanden mogen dus niet te klein zijn. 

Zoals het er nu uitziet is er plaats voor 8 foto’s per tentoonstelling. Het resultaat van de tentoonstelling 
staat voorop: niet alleen voor de eigenaar van het restaurant en zijn gasten maar natuurlijk ook voor 
de LAFV. De selectiecommissie kiest de foto’s uit op o.a sterkte van de compositie. Verder is het ook 
belangrijk dat de foto’s goed bij elkaar passen. 

 Inleverdeadline: 30 juni 2016.  
 Naamgeving bestand: naam-land-nummer.jpg 

 Grootste formaat 

 Opsturen via WETRANSFER naar jowanzonneveld@hotmail.com.  
 

Bij voorbaat dank voor jullie foto’s! 
Jowan en Anna 
namens de tentoonstellingscommissie. 

  

https://www.facebook.com/Stadsfotograaf-Leiden-567648943339712/
http://restaurantdekleinewereld.nl/
mailto:jowanzonneveld@hotmail.com
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Martien Coppensprijs 2016 (documentaire series) 

De Martien Coppensprijs is dé fotowedstrijd in Nederland voor documentaire fotografie door vrije-
tijdsfotografen. Het thema van 2016 is: ‘Zo doen we dat tegenwoordig’ / Hedendaagse rituelen. 
Je kunt aan deze fotowedstrijd meedoen als individu of met een groepje fotografen. Het gaat om een 
samenhangende reeks van vijf documentaire foto’s. Tip: 3 oktober is ook een ‘hedendaags ritueel’! 

Schrijf je eerst in via de website. Je ontvangt dan 'n korte checklist met vervolgstappen. 
De foto's moeten uiterlijk 15 mei op het inzendadres: Hoeksehei 10, 5469 NJ Erp, zijn ontvangen. 

Bij de foto's verwachten we een titel en een korte tekst over wat je met deze serie wil laten zien. Deze 
tekst is bedoeld om bij deelname aan de reizende tentoonstelling dienst te doen als zaaltekst. 
Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury, die bestaat uit vooraanstaande professionals 
op het terrein van de documentaire fotografie. 

Meer informatie op de website: http://www.brabantsdialectenfestival.nl/martien-coppensprijs  

 
 

Wedstrijdagenda van de FotoBond 

 Foto Online 
3 edities per jaar (voorjaar, zomer, najaar).  

 2e editie: Architectuur. 
Inzending: 1 mei - 15 juni 2016. Bekendmaking: 1 juli 2016 

 3e editie: Thema wordt t.z.t. bekend gemaakt. 
Inzending: 1 okt - 15 nov 2016. Bekendmaking: 1 december 2016 

 Rayon 11: Afdelingswedstrijd 

 Najaar 2016: Series (5 foto’s met samenhang). Onderwerp en formaat zijn vrij (max. 40x50 cm). 

 Voorjaar 2017: 3 losse foto’s: Onderwerp en formaat zijn vrij (max. 40x50 cm). 
 
 

Andere fotowedstrijden 

 NRC Fotowedstrijd ‘Nederland fotografeert’ 
Het thema van mei is nog niet bekend.  

Voor meer fotowedstrijden, zie de volgende overzichten: 
 http://zoom.nl/fotowedstrijden/index.html/ 

 http://www.fotowedstrijd.info/  

 

 

  

http://www.brabantsdialectenfestival.nl/martien-coppensprijs
http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://foto.nrc.nl/
http://zoom.nl/fotowedstrijden/index.html/
http://www.fotowedstrijd.info/
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Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 

Dit overzicht staat ook op de website.  
Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com) 

Café Van Engelen 
(expositieruimte souterrain) 

Jazzfotografie 2016 15 mrt – 10 mei 

 

 Leiden Marathon 2015 10 mei – begin juli 

Theehuis Rhijnhof Natuur op Rhijnhof 13 mei – begin juli 

Aalmarktzaal, Foyer 
(alleen met ticket) 

Renovatie Stadsgehoorzaal 18 mrt – 17 mei 

 Leiden Marathon 2015 17 mei – 12 juli 

Radius Merenwijk Jeugd Symfonieorkest Rijnland 12 april – 7 juni 

Gezondheidscentrum Rijnland 
(Goudeket Fysiotherapie) 

Natuur in en om Leiden T/m 6 juli 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Open Podium Leids Volkshuis T/m juli 

Topaz Groenhoven Natuur in en om Leiden 6 juli – 28 sept  

Het Gebouw  
(Spoorkamer) 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Voorlopig 

 

Begraafplaats Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126 

Herbegrafenis van Diederik van 
Leyden Gael 
Permanente expositie van 10 
beelden. De volledige serie staat 
op jAlbum. 

Permanent 

 

  

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://cafevanengelen.com/
http://www.lafv.nl/2016/03/15/leidse-jazzweek-2016-in-van-engelen/
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.radiuswelzijn.nl/
https://gc-rijnland.praktijkinfo.nl/
http://www.lafv.nl/2016/03/16/natuur-in-de-regio/
http://www.middin.nl/component/locations/location/156-leopoldhove
https://topaz.nl/in-de-buurt/locaties/topaz-groenhoven/
http://www.lafv.nl/2016/03/16/natuur-in-de-regio/
http://www.hetgebouw.nl/
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/openingstijden_2.html
http://www.lafv.nl/2014/01/30/de-herbegrafenis-permanent-herbeleven-op-de-groenesteeg/
http://www.lafv.nl/2014/01/30/de-herbegrafenis-permanent-herbeleven-op-de-groenesteeg/
http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1453296;jsessionid=cwby38vp0jbz1ln7t78x6l2pr
http://www.lafv.nl/2016/01/18/expositie-open-podium-voor-amateurkunst/
http://www.lafv.nl/wp-content/uploads/2014/11/fotoboekje-leven-in-de-kooi-cover.png
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Evenementen en inspiratie 

Bronnen: PhotoQ, Fotoexpositie.nl, Pf.nl en de sites van de fotomusea.  

 

Utrecht in beeld. Foto's van F.F. van der Werf 
T/m 21 mei 2016, Het Utrechts Archief (Hamburgerstraat 28) 

Van de jaren dertig tot de jaren zestig fotografeerde de Utrechtse fotograaf 
Van der Werf veel van wat er gebeurde in Utrecht. Van klein tot groot nieuws, 
bijzondere en alledaagse gebeurtenissen en bekende en onbekende 
Utrechters. F.F. van der Werf was een veelzijdig fotograaf. Naast dat hij actief 
was als persfotograaf, maakte hij prachtige sfeerbeelden en artistieke foto's 
van Utrecht. De straten, pleinen en grachten van Utrecht vormden voor Van 
der Werf een eindeloze inspiratiebron. Hij bracht deze stadsgezichten op een 
geheel eigen wijze in beeld. Het Utrechts Archief bewaart de grootste collectie 
foto's van F.F. van der Werf en brengt deze foto's nu samen. U ziet een selectie 
van ruim 120 foto's, die opnieuw zijn afgedrukt. Daaronder bevinden zich veel 
tot voor kort onbekende opnames.  

 

Wildlife Photographer of the Year 
5 maart t/m 29 mei, Naturalis 

Kijk een makaak diep in de ogen, waan je tussen een school vissen en tel alle 
kleuren van de aarde. Vanaf zaterdag 5 maart tot en met zondag 29 mei 
bewonder je ‘s werelds beste natuurfoto’s in Naturalis. Uniek in Nederland! 
Sinds 1965 organiseert het Natural History Museum in Londen de Wildlife 
Photographer of the Year Competition. Natuurfotografen, jong en oud, van 
over de hele wereld dingen mee naar de titel.  

 
 

 

Robin de Puy - If this is true… 10.000 km door Amerika op een motor 
19 mrt t/m 26 jun 2016, Fotomuseum Den Haag 

Robin de Puy (1986) is op dit moment een van de meest gevraagde 
portretfotografen in Nederland. De keerzijde van het succes van haar werk in 
opdracht is dat ze nauwelijks nog tijd heeft voor vrij werk en ze vreest dat ze 
haar onbevangenheid zal verliezen. Op haar reis door Amerika bepaalt ze weer 
helemaal zelf wie ze fotografeert. Het resultaat is een prachtige reeks 
portretten die het Fotomuseum Den Haag in haar eerste museale 
solotentoonstelling presenteert. In mei 2015 begint Robin de Puy aan haar reis. 
Het belangrijkste wat ze bij zich heeft, vervoert ze in de zadeltassen van haar 
motor: twee lampen, twee fotocamera’s en een flitsparaplu. Zij doorkruist het 
land zonder vaststaande route om bijzondere, karakteristieke koppen vast te 
leggen. Vrouwen, mannen en kinderen die zij toevallig op haar weg tegenkomt.  
In de eerste week werd Robin de Puy gevolgd door documentairemaakster 
Simone de Vries en cameraman Maarten van Rossem. Halverwege voegden de 
twee zich nogmaals een week lang bij haar.  

 

National Geographic: Onbekende Wereld 
T/m 28 augustus 2016, Museon Den Haag 

De meest spectaculaire foto’s van topfotografen als Andrew Suryono en 
Stephen Alvarez. Het accent ligt op natuurfotografie in een context van 
avontuur en wetenschap. De expositie bevat foto’s van adembenemende 
plekken, enerverende gebeurtenissen, bijzondere verschijnselen en 
intrigerende voorwerpen. De fotografen behoren tot de beste ter wereld. Een 
rijk scala aan onderwerpen passeert de revue: 30.000 jaar oude grotkunst die 
niet voor het publiek toegankelijk is, diersoorten die bijna uitgestorven zijn, 
vulkanische bliksem, reusachtige kristallen van meer dan 50 ton. 

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
http://www.hetutrechtsarchief.nl/expositie/utrecht-in-beeld
http://www.fotomuseumdenhaag.nl/tentoonstellingen/robin-de-puy
http://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/national-geographic-onbekende-wereld
http://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/national-geographic-onbekende-wereld
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Vincent Mentzel: Koninklijke foto’s 
Tot 21 aug 2016, Paleis ’t Loo, Amersfoort. 

Paleis Het Loo toont een overzicht van bijzondere beelden van de Koninklijke 
Familie, gemaakt door fotograaf Vincent Mentzel. Doordat Mentzel dicht bij de 
familie mocht werken ontstonden er vaak unieke foto’s. Zijn werk toont een 
treffend tijdsbeeld van Nederland en het leven van de Oranjes tijdens Koningin 
Beatrix. 
Het werk van Vincent Mentzel was gedurende zijn journalistieke carrière van 
40 jaar beeldbepalend voor NRC Handelsblad. Door zijn brede perspectief als 
fotojournalist legde Mentzel zich niet toe op één specifiek genre of onderwerp. 
Met Koningin Beatrix, Prins Claus en hun gezin ontstond in de loop der tijd een 
bijzondere band. Mentzel werd diverse keren gevraagd om een officieel 
portret te maken. Met zijn journalistieke oog aarzelde Mentzel niet om ook de 
meer informele momenten tijdens zijn contact met de koninklijke familie vast 
te leggen.  

 

Helmut Newton – A Retrospective 
17 juni 2016 – 4 sept 2016, FOAM Amsterdam 

Vanaf 17 juni 2016 staat Foam volledig in het teken van de legendarische en 
uiterst invloedrijke fotograaf Helmut Newton (Berlijn, 1920 – West Hollywood, 
2004). De overzichtstentoonstelling bestaat uit meer dan 200 foto’s – 
variërend van zelden vertoonde vroege prints tot monumentale afdrukken.. 
Newton is verantwoordelijk voor een rijk, eigenzinnig en complex oeuvre, dat 
gerekend moet worden tot het meest beeldbepalende van het laatste kwart 
van de twintigste eeuw. De werken in de tentoonstelling zijn merendeels 
vintage prints afkomstig van de Helmut Newton Foundation in Berlijn. Tevens 
is de film Helmut by June te zien, die in 1995 gemaakt werd door Newtons 
vrouw, June. 

 
 

 

International Garden Photographer of the Year 
T/m 19 sept 2016, Hortus Amsterdam 

De International Garden Photographer of the Year (IGPOTY) competitie en 
tentoonstelling wordt ieder jaar georganiseerd vanuit Kew Gardens in Londen 
en is ’s wereld grootste op het gebied van tuin-, en plantfotografie.  
De IGPOTY-tentoonstelling bestaat uit beelden van winnaars en 
genomineerden. Deze zijn geselecteerd in verschillende categorieën; van 
indrukwekkende macro’s tot mistige bossen en adembenemende 
landschappen; allen geïnspireerd door de wonderlijke wereld van planten. 
Tijdens de tentoonstellingsperiode organiseert de Hortus diverse workshops, 
lezingen en andere activiteiten omtrent (tuin) fotografie. Zie de website.  
 

 

Photography Inc. – Van luxeproduct tot massamedium 
Tot 9 oktober 2016, FotoMuseum Antwerpen, Waalsekaai 47, Antwerpen  

Vandaag is iedereen fotograaf. Met een klik op je smartphone maak je vlot en 
snel de leukste beelden. Geen gedoe meer met filmrolletjes, vaarwel donkere 
kamer. Het digitale tijdperk heeft fotografie voorgoed veranderd. Zo'n 175 jaar 
geleden, bij het ontstaan van de fotografie, ging het er heel anders aan toe: je 
moest minutenlang stilzitten voor een portret en het afdrukproces was erg 
ingewikkeld. 
 

https://www.paleishetloo.nl/agenda/koninklijke-fotos/
https://www.paleishetloo.nl/agenda/koninklijke-fotos/
http://www.foam.org/nl/over-ons/press-office/helmut-newton
http://dehortus.nl/igpoty
http://photoq.nl/event/photography-inc-van-luxeproduct-tot-massamedium/
http://photoq.nl/locatie/fotomuseum-antwerpen/
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Informatie van werkgroepen 

 

‘Met andere ogen’ 

Coördinator: Jowan Zonneveld. 
Webpagina: http://www.lafv.nl/2012/07/26/abstract/  
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/572450436138351/  
 
De voormalige werkgroep Abstract is omgevormd tot ‘Met andere ogen’. Alle LAFV-ers kunnen 
meedoen, je hoeft dus geen ‘werkgroeplid’ te zijn. 
De 1e zondag van de maand gaan we gezamenlijk fotograferen in Leiden en omgeving aan de hand van 
een thema, maar je mag ook met een eigen idee aan de slag gaan. Ook kun je samen met andere 
fotografen werken aan je techniek. Vooraf en/of achteraf doen we gezellig een drankje. 
 

1 mei, 14:30 uur Water, Waag (Aalmarktzijde) 

5 jun, 14:30 uur Blingbling, Zwembad De Vliet, Leiden 

3 jul, 14:30 uur Ruim, Vlietland 

7 aug, 14:30 uur Droom, Theehuis 'De Leidse Hout' 

4 sept, 14:30 uur Verrassing, Anne&Max Leiden 

 
 

Werkgroep Natuur en Landschap 

Coördinatoren: Cor de Feber en Rolf Zoutendijk. 
Webpagina:  http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/  
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/785640141448755/  
 
Vergeten jullie niet foto’s te maken op de begraafplaats Rhijnhof? 
 

Za 21 mei Avifauna, Alphen aan de Rijn (onder voorbehoud) 
Hopelijk mogen we ook in een aantal vogelverblijven foto’s maken. In 
maart/april worden hierover definitieve afspraken gemaakt met de afd. 
Educatie. Er zijn dan ook veel jonge vogels. Afd. Educatie wil dan wel de 
mooiste foto’s vrij gebruiken. 

Zo 19 jun  

Za 16 jul  

Zo 21 aug  

 
Verdere info over de activiteiten volgt bij de aanmeld e-mail. 
Los van deze agenda zijn tussendoor extra foto uitjes natuurlijk in te plannen via Facebook of via Cor. 
 
 

Werkgroep Zonder Passe-Partouts 

Coördinatoren: Han de Bruin en Andor Kranenburg 
Webpagina: https://www.facebook.com/groups/ZPP.LAFV/   
 
Geen update ontvangen. 
 
 

  

mailto:jowanzonneveld@hotmail.com
http://www.lafv.nl/2012/07/26/abstract/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
mailto:c.feber@ziggo.nl
mailto:r.zoutendijk@gmail.com
http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/
https://www.facebook.com/groups/785640141448755/
mailto:j.b.de.bruin@hccnet.nl
mailto:akranenburg@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/ZPP.LAFV/
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Werkgroep Stedelijke Verkenning (Urban) 

Coördinatoren: Wim van Oordt en Pierre Luiten. 
Webpagina: http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/   
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/390562517750471/  
 

29 mei Campus Erasmus universiteit. 

26 juni Dordrecht. 

31 juli Utrecht Leidsche Rijn langs de A2. 

 
Er kan nog in worden geschoven als er nog interessante locaties worden aangedragen. 
Verder willen we graag meer bespreekavonden houden. Dit zou bv als een huiskamergroepje kunnen. 
En dan wie als eerste aanmelden kunnen meedoen. Of als er erg veel animo voor kunnen we bij cafe 
van Engelen of een andere locatie uitwijken. 
 
 

Werkgroep Portret 

Coördinator: Nico Groen 
Webpagina: http://www.lafv.nl/2012/07/26/portret/   
 

Di 3 mei  Foto bespreking bij Esther 

Zo 22 mei, 10.30 u. Buitenshoot ? 

Ma 30 mei  Club presentatie 

Di 7 juni  Afsluiting portret seizoen 

 
 

Werkgroep Documentaire fotografie 

Coördinator: Jannie de Groot 
Webpagina’s: http://www.lafv.nl/2012/07/26/documentaire-fotografie/  
 http://lafv-cultuur.jalbum.net/  
 
Op dinsdagavond 17 mei is er een werkgroepavond van de Docugroep. Vanaf 19.30 is de zaal open. En 
zijn er afdrukken te zien van expositieseries; o.a. van het Noorderliefdefestival, Haagwegkwartier, 
Bijzondere foto’s van Leiden, Concert van de Troubadours.  Aan het eind van de avond kunnen de 
foto’s mee met de fotografen. Neem iets mee om dat zorgvuldig te kunnen doen! 
Het plan is een week van te voren de agenda door te sturen. Heb je bespreekpunten, geef dat door. 
Ben je verhinderd ? Ook doorgeven s.v.p.! Vergeet niet de datum in je agenda vast te zetten! 

Onderwerpen waar we mee bezig zijn: 

 JQQ-selectie; Concerten van het JeugdSymfonieorkest Rijnland; Open Podium BplusC; Activiteiten 
van Radius; Onderwerpen in de Kooi; voorbereiden van exposities van de Leiden Marathon 2015 
en expositie van JQQ in de bieb- Nieuwstraat. 

Onderwerpen in voorbereiding: 

 Manege “Moedig Voorwaarts; Woonboten in Leiden en hun bewoners; Museumnacht; 
Troubadoursconcert; Open dag BplusC; Festival Rumor di Mare; Schaduwen van Leiden. 

 

mailto:wimmes1970@hotmail.com
mailto:fam.luiten@kpnmail.nl
http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/
https://www.facebook.com/groups/390562517750471/
mailto:hasnigroen@casema.nl
http://www.lafv.nl/2012/07/26/portret/
mailto:jcdegroot@casema.nl
http://www.lafv.nl/2012/07/26/documentaire-fotografie/
http://lafv-cultuur.jalbum.net/

